
یامین پور دبیر شورای  عالی جوانان شد
سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور به پیشنهاد وزیر 
ورزش و جوانان، وحید یامین پور را به عنوان »دبیر 
شــورای عالی جوانان« منصوب کــرد. متن حکم 
انتصاب دبیر شورای عالی جوانان به شرح زیر است؛ 

جناب آقای دکتر وحید یامین پور
در اجرای بند )۱۰( ماده )۴( اساســنامه شــورای 
عالی جوانان مصوب ۶ مرداد ۱۳۷۱شــورای عالی 
انقالب فرهنگی و با عنایت به پیشنهاد وزیر محترم 
ورزش و جوانــان، نظــر به مراتب تعهد و ســوابق 
شایسته جناب عالی، به موجب این حکم به عنوان 

»دبیر شورای عالی جوانان« منصوب می شوید.
امید اســت با اتکال به خداوند متعال و اهتمام به 
»عدالت محوری«، »روحیه انقالبی«، »مردم داری«، 
و فسادســتیزی«، »قانون مداری«،  »پا کدســتی 
»مفــاد عهدنامــه مدیــران دولت مردمــی« و با 
هدف فراهم نمودن زمینه های رشــد و مشــارکت 
مؤثر جوانان در عرصه های مختلف کشــور؛ ضمن 
بهره گیری مطلــوب از کلیه امکانات و ظرفیت های 
موجــود در تحقق اهداف دولت و حل مســائل و 

مشکالت جوانان مجدانه کوشا باشید.
موارد زیر از اهم انتظارات این جانب است:

- احیای دبیرخانه شــورای عالــی جوانان و فعال 
کردن ظرفیت دستگاه های اجرایی عضو این شورا

- تنظیم و برگزاری جلســات شورای عالی جوانان 
و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای مصوبات آن

- ایفای نقش نمایندگی شــورا در مراکز و مجامع 
مربوط به جوانان

- ارتقای نقش و جایگاه ستاد ملی ساماندهی امور 
جوانان

- نظارت بر عملکرد ســتادهای ســاماندهی امور 
جوانان در استانها

- ارتباط مؤثر با اقشار مختلف جوانان سراسر کشور 
در راستای کشف ظرفیت ها و استعدادهای جوانان 

در حل مسائل کشور
کلیه دستگاه ها موظف به همکاری با جناب عالی در 
چارچــوب مأموریت های محوله و ارائه گزارش های 

مربوطه می باشند.
توفیقات روزافزون آن جناب را در انجام شایســته 
وظایف محوله، خدمت رسانی به مردم باالخص قشر 
جــوان، تحقق آرمان های نظام اســالمی و به ویژه 
بیانیــه گام دوم انقالب اســالمی از درگاه خداوند 

سبحان مسألت می نمایم.

هیأت تطبیق از جایگاهی برای ابطال 
مصوبات هیئت وزیران برخوردار نیست

دبیرخانه شورای اطالع رسانی دولت: هیئت تطبیق 
از جایگاهــی برای ابطال مصوبــات هیئت وزیران 

برخوردار نیست.
دبیرخانه شــورای اطالع رسانی دولت در بیانیه ای 
درخصوص مصوبــه هیئت وزیران مبنی بر افزایش 
حقوق بازنشســتگان، اظهار داشت: هیئت تطبیق 
مقــررات از جایگاهی برای ابطــال مصوبات هیئت 
وزیران برخوردار نیســت. در پی انتشار مصاحبه ای 
از رئیــس محتــرم کمیســیون اجتماعی مجلس 
شورای اســالمی در رســانه ها با این مضمون که 
هیات تطبیــق مصوبات دولت بــا قوانین، مصوبه 
هیات وزیــران در خصــوص افزایش مســتمری 
بازنشســتگان ســازمان تامین اجتماعی را ابطال 
کرده اســت، دبیرخانه شورای اطالع رسانی دولت، 

توضیحاتی را در این باره ارائه کرد.
متن کامل این توضیحات به شرح زیر است: 

۱- به مجــرد اینکــه دولت از مجاری رســمی و 
مکاتبات مردمی اطالع یافت بازنشســتگان سازمان 
تامین اجتماعی نســبت به مصوبــه میزان افزایش 
مستمری خود در ســال ۱۴۰2 گالیه مند هستند، 
رئیس جمهور، معاون اول خود را مامور رســیدگی 
به ایــن موضوع کــرد. آقای دکتر مخبــر متعاقبا 
سلسله جلســاتی را با حضور نمایندگان کانون های 
بازنشستگان و تشکل های مربوطه برگزار کرد و در 
جریان این جلسات تمهیداتی برای ارتقای معیشت 
و حمایت از قدرت خرید بازنشستگان اندیشیده شد.
در عین حال کمیسیون مربوطه در دولت نیز پس از 
اطالع از برخی برداشت های حقوقی مبنی بر اینکه 
مصوبه مربوط به افزایش مســتمری بازنشســتگان 
تامین اجتماعی ممکن اســت مغایر با برخی مواد 
قانونی باشد، با تشکیل جلسات کارشناسی، بررسی 
این مغایرت احتمالی را در دستورکار قرار داده است.
2-هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، 
به موجب »قانون اجــرای اصل 85  و ۱۳8 قانون 
اساسی جمهوری اســالمی ایران« و آئین نامه های 
اجرایی مربوطــه، بازوی مشــورتی رئیس محترم 
مجلس شورای اســالمی برای حسن انجام وظایف 
محوله در دو اصل مذکور قانون اساســی است. این 
هیات بر اســاس قانون و رویه های پیشین نظرات 
خود را در خصوص مصوبات هیات دولت به ریاست 
محترم مجلس اعالم می کند و اگر جمع بندی رئیس 
مجلــس بر این بود که مصوبــه مغایرتی با قوانین 
دارد، ایشــان در مکاتبه با رئیس جمهور خواســتار 
اصالحیــه و بازنگری در مصوبه مربوطه می شــود. 
لذا هیات تطبیق از جایگاهی برای ابطال مصوبات 
هیات وزیران برخوردار نیست و بر این اساس نقل 
قول منتشــره از یکی از نمایندگان محترم مجلس 

در این زمینه دقیق به نظر نمی رسد. 
۳- دولــت از ابتدای اســتقرار، بارهــا اعالم کرده 
چه از نظر گفتمانــی و چه در میدان عمل، حامی 
اقشــار زحمت کش و آسیب پذیر کشــور از جمله 
بازنشســتگان محترم ســازمان تامین اجتماعی و 
حداقلی بگیران اســت و نهایت تالش خود را برای 
صیانــت از منافع و حفاظت از معیشــت و قدرت 

خرید این عزیزان به کار خواهد بست.

اخبار

دادســتان زاهدان گفت: همکاران ما در اداره اطالعات با 
حدود 8 ماه اشــراف اطالعاتی به این نتیجه رسیدند که 
ترور دانشمندان هســته ای نیز در دستورکار تعدادی از 

این افراد بوده است.
مهدی شمس آبادی در نشست خبری با اصحاب رسانه 
اظهارداشت: با اشــراف اطالعاتی قوی که وجود داشت، 
اعضــا در هر کدام از اســتان های مختلف شناســایی و 
دســتگیر شدند، آنقدر مســتندات علیه این افراد وجود 
داشــت به گونه ای که وقتــی قرار بازداشــت متهمان 
صادر شــد اصاًل اعتراض نکردند. وی بیان کرد: هم اینک 

پرونــده در مرحله تحقیقات مقدماتی اســت و بزودی 
کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال می شود.

گفتنی اســت، اداره کل اطالعات سیستان و بلوچستان 
۳۱ فروردین ســالجاری در اطالعیه ای اعالم کرد: ســه 
جاســوس وابسته به موســاد با حکم دســتگاه قضائی 
دستگیر شــدند. در این اطالعیه آمده بود: این افراد در 
انتشار اطالعات و اسناد طبقه بندی شده دست داشته اند.
شمس آبادی بیان کرد: در پرونده منطقه آزاد چابهار نیز 
کیفر خواست صادر شــده و متهمانی که کیفر خواست 

خوردند حتماً از کار معلق می شوند.

دادستان زاهدان:

عوامل دستگیر شده موساد قصد ترور دانشمندان هسته ای را داشتند
وزیر کشــور گفت: کار »متروپــل« از باب یک موضوع 

بحرانی خاتمه پیدا کرد و پرونده آن بسته شده است.
احمد وحیدی وزیر کشــور در گفتگو بــا مهر در رابطه 
بــا اینکه آیا گزارش جدیدی از متروپــل به دولت ارائه 
شــده یا گزارش در این زمینه خاتمه پیدا کرده است؟ 
اظهار کرد: کار متروپل از باب یک موضوع بحرانی خاتمه 
پیدا کرد و پرونده آن بســته شده است. وی عنوان کرد: 
متروپــل در حال حاضر به یک مجموعــه تحویل داده 
شــده تا کارهای تخریب ســاختمان را انجام دهند و از 
حیث فیزیکی، ماجرا به عنــوان یک طرح عادی دنبال 

خواهد شد. وزیر کشور با بیان اینکه حادثه متروپل نقطه 
شــروعی بود برای اینکه سراغ تمام ســازه های ناپایدار 
دیگر برویم و رســیدگی به آن ها را ســرعت ببخشیم، 
گفت: ابالغ هایی در این حوزه ها صورت گرفته، همچنین 
دستوراتی از ســوی رهبر معظم انقالب وجود داشته و 
منجر به تحرک در سطح شــهرداری ها، نظام مهندسی 
و دیگران شــده است تا آنها بتوانند روشن تر و قاطع تر با 
این موضوع برخورد کنند. وحیدی تصریح کرد: گزارش 
تخلفات در کمیته ای که مأمور بررســی این موارد شده، 

مطرح خواهد شد و ابعاد آن روشن و گزارش داده شد.

وزیر کشور:

پرونده »متروپل« بسته شده است

رهبـر معظـم انقـالب فرمودنـد: امروز هـر کس مـردم را از 
آینـده ناامیـد، یا ایمان هـای مردم را تضعیف، یـا مردم را به 
تالشـها و برنامه ریزی هـای مسـئوالن بی اعتقـاد یـا بدبیـن 

کنـد، بـه سـود دشـمن کار می کند.
بیانـات رهبـر انقـالب اسـالمی در دیـدار دسـت اندرکاران 
کنگـره ملی شـهدای عشـایر کـه 22 خـرداد ۱۴۰۱ برگزار 
ایـن همایـش در  بـود، دیـروز در محـل برگـزاری  شـده 

شـهرکرد منتشـر شـد.
حضـرت آیـت اهلل خامنه ای در ایـن دیدار با اشـاره به تعبیر 
امـام بزرگـوار از عشـایر به عنـوان ذخایـر کشـور، برگـزاری 
ایـن کنگـره را فرصتی مناسـب برای توجه و آشـنایی مردم 
با عشـایر دانسـتند و گفتنـد: امـروز تکیه بدخواهـان ایران 
و اسـالم بـه جنـگ نـرم اسـت بنابراین همـه آحـاد ملت از 
جملـه عشـایر به امـور و تولیـدات فرهنگی نیـاز دارند البته 
در کار فرهنگـی همچـون تولید فیلم و کتـاب باید بازخورد 

و تأثیـر تولیـدات مـورد توجـه و اندازه گیری قـرار بگیرد.
رهبـر انقـالب بـا اشـاره بـه ایسـتادگی عشـایر در مقابـل 
قـرن  بیگانـگان در طـول دو سـه  پـر شـمار  تالش هـای 
گذشـته، گفتنـد: هدف از ایـن تالش ها وادار کردن عشـایر 
بـه خیانـت بـه کشـور و اقداماتـی همچون تجزیـه و جنگ 
داخلـی بـود که هرگـز موفق نشـدند، بنابراین عشـایر ایران 

جـزو وفادارتریـن قشـرهای ملت هسـتند.
ایشـان فـداکاری عشـایر در دوران انقـالب و دفـاع مقـدس 
را جلـوه ی دیگـری از وفاداری آنان دانسـتند و خاطرنشـان 
کردنـد: عامـل اصلِی وحدت، پیشـرفت و از خودگذشـتگی 
مـردم از جملـه عشـایر، عامل »دیـن« بود که امـام بزرگوار 
بـا اسـتفاده از آن عنصـر حیاتـی، انقـالب را بـه پیـروزی 
رسـاند و پـس از انقالب نیـز در مقابل انبوه پشـتیبانی های 
قدرتهـای بیگانـه و دولت های مرتجع از صـدام به منظور از 
پـا درآوردن انقـالب، موجـب مصونیت و حفظ کشـور شـد.
حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای شـهیدان را مظهـر زیبـا و بـا 
شـکوه ایمـاِن دینـی خواندنـد و بـا تأکید بر نقـش منحصر 
بفـرد انگیـزه دینـی در مجاهـدت رزمنـدگان و همچنیـن 
صبـر و آرامـش خانواده هـای شـهدا، گفتند: البتـه بعضی ها 
کـه سـر و کاری بـا دیـن ندارنـد به دنبـال دسـت بـردن در 

انگیزه هـای دینـی شـهدا و رزمنـدگان هسـتند امـا نبایـد 
انگیزه هـای عزتمندانـه شـهدا را بـه چیزی کمتـر از انگیزه 

دینـی و کسـب رضـای خداوند فروکاسـت.
ایشـان از مهمتریـن ابعـاد جنگ نرم را خامـوش یا تضعیف 
کـردن انگیزه هـای دینـی در کشـور خواندنـد و افزودنـد: 
امـروز هـر کاری در کشـور علیه دین، سـنتها، مقدسـات و 
شـعائر دینـی انجام می شـود، متکی به یک انگیزه سیاسـی 
و مـورد اسـتفاده دشـمن اسـت اگرچـه ممکن اسـت عامل 

انجـام آن کار از ایـن واقعیـت غافـل و ناآگاه باشـد.
امیـد و  ایمـان دینـی، تضعیـف  انقـالب، تضعیـف  رهبـر 
مؤلفه هـای  جملـه  از  را  کشـور  آینـده  بـه  خوش بینـی 
جنـگ نـرم علیـه ملت دانسـتند و خاطرنشـان کردنـد: القا 
بی آینده گی، بن بسـت و اینکه مسـئوالن اداره کشـور را بلد 
نیسـتند از جملـه کارهـای بدخواهـان ایـران اسـت و امروز 
هـر کـس مـردم را از آینـده ناامیـد، یـا ایمان هـای مـردم 

را تضعیـف، یـا مـردم را بـه تالش هـا و برنامه ریزی هـای 
مسـئوالن بی اعتقـاد یـا بدبیـن کند، چـه بداند و چـه نداند 

بـه سـود دشـمن کار می کنـد.
و  امیـد خواندنـد  را درس  مهـم شـهیدان  ایشـان درس 
خاطرنشـان کردنـد: رزمندگان ما در شـرایطی وارد میدان 
رزم شـدند کـه بـر اسـاس محاسـبات عـادی امیـدی بـه 
مجاهدت هـای  آن  اثـر  در  امـا  نداشـت  وجـود  پیـروزی 
و  اسـالمی  جمهـوری  عـزت  بـا  جنـگ  امیدوارانـه، 
منکـوب شـدن متجـاوزان خاتمـه یافـت و ایـن یعنـی در 
سـخت ترین شـرایط نیـز بایـد بـه کمـک الهـی و همـت 

خـود امیـدوار بـود.
رهبـر انقـالب همچنیـن بـا تقدیـر از فعالیت هـا و خدمات 
بسـیج در بخش های عشـایری، شناسـایی و رفع مشـکالت 
اقـدام بـرای حـل مسـائل  عشـایر به ویـژه برنامه ریـزی و 

فرهنگـی را وظیفـه همـه مسـئوالن ذی ربـط خواندند.

قالیباف:مالیاتتولیدکنندهرابهحداقلمیرسانیم
رئیس مجلس گفت: مالیات کســانی که در حوزه تولید هســتند آنقدر به حداقل می رســانیم که سود آن ها از تولید 

اقتصادی شود.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در جمع فعاالن اصناف کشــور گفت: در دهه ۶۰ شــما از ما رزمندگان در جبهه و 
خط مقدم حمایت و پشــتیبانی کردید و امروز جای من و شــما عوض شده است. وی افزود: معتقدیم که امروز جنگ 
ما جنگ اقتصادی اســت و اکنون شــما رزمنده ما در این جنگ هســتید و مطمئن باشید که ما از شما و هرکس که 
در جنگ اقتصادی رزمنده ملت ایران اســت پشــتیبانی و پادویی می کنیم و نیز انتظار داریم شــما هم در این جنگ 
شمشــیر بزنید و دشــمنان را ناامید کنید. رئیس مجلس گفت: من به شما قول شرف می دهم در حوزه مالیات آنقدر 
پای کار شــما بایســتیم و مالیات کسانی که در حوزه تولید هستند را آنقدر به حداقل می رسانیم که سود شما از تولید 
اقتصادی شــود و ســود شما نسبت به کسانی که پول و سرمایه دارند اما کار نمی کنند بیشتر شود ولی بپذیرد که باید 

جلوی سوداگران را بگیریم.

ارجاعطرحاستیضاحفاطمیامینبهکمیسیونصنایع
نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس از ارجاع طرح استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت به این کمیسیون خبر داد 

و گفت: این طرح با ۳۶ امضاء به کمیسیون ارجاع شده است.
ســیدجواد حسینی کیا نائب رئیس کمیســیون صنایع مجلس شورای اسالمی، در گفت وگو تســنیم، از ارجاع طرح 
استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت به کمیسیون صنایع و معادن مجلس خبر داد و گفت: این طرح با ۳۶ امضاء به 
کمیسیون ارجاع شده است. وی ادامه داد: سه شنبه هفته آینده بررسی درخواست استیضاح با دعوت از وزیر صمت در 
دستورکار کمیسیون قرار دارد. حسینی کیا تصریح کرد: تا هفته آینده و قبل از برگزاری جلسه کمیسیون امکان پس 
گرفتن امضاء از درخواســت استیضاح وجود دارد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه پس از بررسی، 
کمیســیون گزارش خود را به هیات رئیســه مجلس ارائه خواهد کرد، بیان داشــت: اگر طرح استیضاح در کمیسیون 
تصویب شود، در جلسه علنی پارلمان اعالم وصول خواهد شد و وزیر صمت یک هفته پس از آن فرصت دارد با حضور 

در صحن علنی به نمایندگان پاسخ دهد.

 لزوم پیشتازی استادان بسیجی 
 در پیشرفت، نوآوری و تولید علم 

و آمیختن آن با اخالق  
حضرت آیت اهلل خامنــه ای در پیامی به همایش 
بزرگداشت روز بسیج اساتید، بر مسئولیت و نقش 
استادان بســیجی در زمینه آمیختن پیشرفت و 
 نــوآوری علمی بــا اخــالق و تربیت نفســانی

تأکید کردند.
متن پیام رهبر انقالب اسالمی که حجت االسالم 
رســتمی مســئول نهاد نمایندگــی مقام معظم 
رهبری در دانشگاهها آن را در همایش بزرگداشت 

بسیج اساتید قرائت کرد، به این شرح است:
به اســتادان بسیجی دانشــگاه و اجتماع آنان در 
روز ملی بسیج اساتید، ســالم و درود میفرستم 
و یاد دانشــمند مجاهد، شهید مصطفی چمران و 
دیگر شــهدای دانشگاه را عزیز و گرامی می دارم. 
سایه ی مبارک اســتاد متعهد و متدین و مجاهد 
بر سر دانشگاه کشور یکی از بزرگترین نعمت های 
الهــی و نویددهنده ی ســرافرازی و رســتگاری 
آینده ی ملت ایران اســت. علم نافع و پیشرفته ی 
شــما چه در موضوعات راهبردی و اساسی و چه 
در مســائل نقد و کاربــردی، نیاز حتمی و فوری 
کشــور است. فعالیت استاد بســیجی تنها تعلیم 
نیست، پیشرفت علمی، نوآوری در ماهیت دانش 
و زبــان آن، آمیختن آموزش بــا اخالق و تربیت 
نفسانی، همت گماشــتن به دوگانه ی: فراگیری 
تازه  های علمــی، و اجتهاد و تولید علم، و وظائف 
دیگری از این قبیل نیز در زمره ی مسئولیت های 
استاد علم است، و شما بسیجیان عزیز در همه ی 
این زمینه ها می توانید پیشــتاز و پیشران باشید. 
توفیقات شما را از خداوند متعال مسألت می کنم.
سّیدعلی خامنه ای - ۳۰ خرداد ۱۴۰۱
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گزارش
رهبر انقالب در دیدار دست اندرکاران کنگره ملی شهدای عشایر: 

برنامه دشمن تضعیف امید و القاء بن بست و کارنابلدی مسئوالن است

دیروز جلســه علنی  مجلس به ریاســت محمدباقر قالیباف برگزار شد و بررسی 
ســوال معین الدین ســعیدی و فاطمه قاســم پور نمایندگان چابهار و تهران از 
وزیر بهداشــت، گزارش کمیسیون بهداشــت و درمان در مورد بررسی عملکرد 
دستگاههای مسوول در پوشش بیمه همگانی و حمایت از بیماران خاص و ... در 

دستورکار نمایندگان قرار گرفت.
در ادامه جلســه علنی، معین الدین ســعیدی ضمن طرح ســوال خــود از وزیر 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی در خصوص برنامه های ایــن وزارتخانه در 
راســتای توزیع عادالنه فرصت ها و منابع حوزه ســالمت در مناطق محروم بیان 
کرد: انتظــار مردم در مناطق محروم عمل دولت بــه وعده های خود و توجه به 
مناطق محروم می باشد. ســوال بنده این است که دلیل فاصله نجومی در حوزه 
توزیع شــاخص های سالمت بین مناطق محروم و مناطق برخوردار چیست؟ در 
سیاست های باالدستی ما توجه به عدالت در حوزه بهداشت و درمان تاکید شده 

است، اما در عمل این موضوع محقق نشده است.
نماینده مردم چابهار در جریان طرح ســوال خود از وزیر بهداشــت و درمان از 
زحمات کادر درمان، جامعه پزشکی، پرستاران و بهورزان قدردانی کرد و خواستار 

قیام نمایندگان به احترام زحمات و جانفشانی این قشر زحمت کش شد.
بهرام عین اللهی با حضور در صحن علنی در پاســخ به سوال نماینده چابهار بیان 
کرد: وزارت بهداشــت و درمان با دنبال کردن طرح عدالت و تعالی نظام سالمت 
در کشور به دنبال توجه ویژه به مناطق محروم و توزیع عادالنه امکانات و خدمات 
درمانی در ســطح کشــور اســت. نگاه ویژه به مناطق محروم در اولویت بنده و 
معاونانم در وزارت بهداشت قرار دارد و بنده تاکنون بیش از 5۰ بازدید از مناطق 
مختلف در سطح کشور داشته ام. نماینده مردم چابهار از توضیحات وزیر بهداشت 
درباره سوال خود قانع شد و خطاب به رئیس مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: 
از آنجا که وزارت بهداشت طرح عدالت و تعالی سالمت را در اولویت قرار داده و 
با توجه به تالش های ایشان بنده سوال خود را به رای نمی گذارم و شما را ضامن 

مردم سیستان قرار می دهم تا با پیگیری این موضوع شاهد توزیع عادالنه امکانات 
و خدمات در حوزه بهداشت و درمان در سطح کشور باشیم. در ادامه این جلسه، 
همچنین فاطمه قاسم پور رئیس فراکسیون زنان و خانواده با طرح این سوال که 
چرا مصوبه بودجه ســال  ۱۴۰۰ برای تحت پوشش قرار گرفتن درمان ناباروری 
اجرا نمی شود؟ گفت: طی چند سال اخیر بودجه درمان ناباروری به ذینفع واقعی 
نرســیده و هزینه موارد دیگر شده است از دیوان محاسبات پیگیریم که مسببان 

آن پاسخ دهند.
وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی هم با تاکید بر اینکه وضعیت جمعیتی 
کشــور بســیار ناجور اســت و ما فرصت زیادی برای افزایش جمعیت در کشور 
نداریم، گفت: اگر در ۷ ســال آتی کاری بــرای افزایش جمعیت نکنیم بعداً قابل 
جبران نخواهد بود. بعد از توضیحات وزیر بهداشــت، قاسم پور به صورت مشروط 
از پاسخ های وزیر بهداشت قانع شد و گفت که از پاسخ های وزیر قانع نشده است 
اما سوال را به رأی نمی گذارد. وی افزود: بحث درمان ناباروری باید پیگیری شود 
و باید وزیر بهداشــت در کنار سازمان برنامه درباره نحوه هزینه کرد بودجه ۱۴۰۰ 
جهت تحت پوشش قرار گرفتن درمان ناباروری پاسخ دهد، اما فرصت یک ماهه ای 
را بــه این وزارتخانه می دهم تا این موضــوع را پیگیری کنند تا در نهایت کمکی 
به زوجین نابارور باشــد. بعد از طرح ســواالت نمایندگان تهران و چابهار از وزیر 
بهداشــت، رئیس مجلس از عین اللهی خواســت که با جدیت دو موضوع درمان 

ناباروری و توجه به مناطق محروم در حوزه بهداشت و درمان را دنبال کند.
ســخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گزارش این کمیسیون در مورد 
بررســی عملکرد دســتگاه های مسوول در پوشــش بیمه همگانی و حمایت از 

بیماران خاص و صعب العالج را قرائت کرد.
در این گزارش تاکید شــده اســت که نظام سالمت کشورطی چندسال اخیر در 
تخصیص و هزینه کرد اعتبارات پیش بینی شده برای حوزه سالمت ناکارآمد بوده 
و این بدان معناست که همان مقدار منابعی که دولت به حوزه سالمت اختصاص 

داده است، منجر به کاهش پرداختی از جیب مردم نشده است.
زهرا شــیخی همچنین با بیان اینکه تمام نمایندگان مجلس شورای اسالمی به 
طور تمام قد از زحمات کادر درمان قدردانی کرده و از آن ها حمایت می کنند، 
اظهــار کرد: ما هیچ گاه رشــادت های آنان را فراموش نکــرده و پیگیر امور این 
عزیزان هستیم و به دنبال حواشی اخیر پیش آمده پیرامون مدافعان سالمت باید 

تاکید کنم که این حواشی نافی زحمات این عزیزان نیست.
پــس از ارائه گزارش کمیســیون بهداشــت و درمان در مورد بررســی عملکرد 
دستگاههای مسوول در پوشش بیمه همگانی و حمایت از بیماران خاص و صعب 
العالج،  وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تقدیر از نمایندگان مجلس به 
دلیل تخصیص بودجه اختصاصی برای بیماران صعب العالج اظهار کرد: با اجرای 
بســته خدمتی بیماران صعب العالج و پوشــش هزینه مناسب پرداخت از جیب 

مردم در این بیماری های پرهزینه کاهش محسوسی خواهد یافت.
در جمع بندی مباحث مطرح شده درباره گزارش کمیسیون بهداشت و درمان هم 
محمدباقــر قالیباف  با بیان اینکه طبق آخرین آمار پنج میلیون و ۳۹۷ هزار نفر 
تحت پوشــش بیمه رایگان قرار گرفته اند، گفت که نباید آشفتگی در بخش دارو 

بوجود آید که این وضعیت مورد قبول مجلس و مردم نخواهد بود.
همچنین در پی اعتراض برخی نمایندگان درباره ورود کمیسیون اصل ۹۰ مجلس 
به موضوعات مربوط به بهداشــت و درمان، حســن شــجاعی علی آبادی رییس 
کمیســیون اصل ۹۰ قانون اساســی تاکید کرد: این اشکال خالف قانون اساسی 
است چراکه مطابق اصل نودم قانون اساسی این کمیسیون صالحیت ورود به همه 

موضوعات و همه دستگاه های ذیل قوای سه گانه نظام را دارد.  ایسنا

گزیده نشست روز گذشته مجلس

وزیربهداشتکارتزردنگرفت


